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LVN09 ลาว...เดอ้ เวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบาง 4วนั 2คนื 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ VIP  
เวยีงจนัทน ์ อิ*มบุญไหว้พระขอพรที* พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คดัง ประตูไซ 

วงัเวยีง เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน ถํ9าปูดํา สะพานสีฟ;า Option tour! ลอ่งเรอืแมน่ํ9าซอง 

หลวงพระบาง  เมืองมรดกโลก นํ9าตกตาดกวางสี นํ9าตกตาดแก้ว พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช  

พระธาตุพูสี ตักบาตรขา้วเหนียวที*หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Check in Joma CAFÉ ช้อปปQ9 งตลาดมืด 

พิเศษ!! เปQดประสบการณน์ั*งรถไฟฟ;าความเรว็สูง วงัเวยีง-หลวงพระบาง 

 

วันที* โปรแกรมท่องเที*ยว เช้า เที*ยง เย็น โรงแรม 

1 ปVW ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ     

2 
หนองคาย – นครเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูไซ -วัด
สีเมือง – วังเวียง – บลูลากูน – ถํ9าปูดาํ – สะพานสีฟ;า - 
Option tour ล่องเรือชมแม่นํ9าซอง - ถนนคนเดินวังเวียง 

� � � 
โรงแรม M&M / ภูอ่างคํา / ศรี

สมบัติ หรือระดับใกล้เคียง 

3 

วังเวียง - นั*งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดก
โลก – นํ9าตกตาดกวางส ี- ศูนย์อนุรักษ์หม ี– วัดวิชุลราช – 
นํ9าตกตาดแก้ว  - พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - 
ตลาดมืดหลวงพระบาง                      

� �  
โรงแรม  Sunway /  
My Laos homes  
หรือระดับใกล้เคียง 

4 

เมืองหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ร้านกาแฟประชา
นิยม - วัดเชียงทอง - Joma bekery café –สถานีรถไฟ
ความเร็วสูงหลวงพระบาง - เวียงจันทน ์– สะพานมิตรภาพ
ไทยลาว - Duty free - หนองคาย ประเทศไทย – กรุงเทพฯ 

� �   



 

 

 

 

17.00 น. พร้อมกันที*จุดนัดหมาย ปVW มนํ9ามันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที*บริษัทฯให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่  

จ.หนองคาย 

 

 

 

06.00 น. � รับประทานอาหารเช้าที* ร้านทานตะวัน (มื9อที*1)  

ตั9งอยู่ในเมืองหนองคาย เปlนร้านอาหารเช้าสไตล์เวียดนาม มีไข่

กระทะ ขนมปVงยัดไส้ก๋วยจัWบญวน นํ9าชา ชาเย็น กาแฟ รสชาติอร่อย

และเปlนร้านชื*อดังของจังหวัด จากนั9นนําทุกท่านเดินผ่านข้าม ด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย-เวียงจันทน์ เดินทางสู่ด่านสะพา

มิตรภาพไทยลาว เพื*อเดินทางเข้าสู่  นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว 

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั9นนําทุกท่านสู่ เวียงจันทน์  ชม

คว ามสวยงามของ พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี 

นับเปlนปูชนียสถานอันสําคัญยิ*งแห่งเวียงจันทน์ และเปlนศูนย์รวม

ใจของประชาชนชาวลาวทั*วประเทศ ตามตํานานกล่าวว่าพระธาตุ

หลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปpเช่นเดียวกันพระธาตุพนมใน

ประเทศไทย และปรากฏความ เกี*ยว พันกับประวั ติศาสตร์ ของ

ดินแดนทางฝV* งขวาแม่นํ9าโขงอย่างแยกไม่ออก สถานที*นี9ถือได้ว่าเปlน 

สัญลักษณ์สําคญัอยา่งของประเทศลาว ประตูชัย หรือ ปะตูไซ เปlน

อนุสรณ์สถานตั9งอยู่ท้ายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนน

ล้านช้าง ใจกลางนครเวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างปp พ.ศ. 2500 

วันเดินทาง  ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

เด็ก 2-11 ปp  

(บาท) 

พักเดี*ยวเพิ*ม 

(บาท) 

ที*นั*ง หมายเหตุ 

เดินทางโดย 

06-09 เมษายน 2566 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

20-23 เมษายน 2566 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2566 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

03-06 พฤษภาคม 2566 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

11-14 พฤษภาคม 2566 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

18-21 พฤษภาคม 2566 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

25-28 พฤษภาคม 2566 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

02-05 มิถนุายน 2566 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

08-11 มิถุนายน 2566 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

15-18 มิถุนายน 2566 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

22-25 มิถนุายน 2566 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

29 มิถนุายน – 02 กรกฎาคม 2566 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

วันที*หนึ*ง       ปVW ม Shell แมค็โครแจ้งวัฒนะ 

วันที*สอง    หนองคาย – นครเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูไซ – วัดสีเมือง - วังเวียง – บลูลากูน – ถํ9าปูดํา – สะพานสีฟ;า –  

                  Option tour ล่องเรือชมแม่นํ9าซอง - ถนนคนเดินวังเวียง                                                              � อาหาร เช้า, เที*ยง, เย็น     



ถึงปp พ.ศ. 2511 เพื*อเปlนการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพื*อประกาศเอก

ราชจากประเทศฝรั*งเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง นํา

สัตว์ในตํานานตามความ เชื*อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และ

พญานาค เปlนต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มา

ตกแต่ง จากนั9นพาทุกท่านไป ขอเงินทองที* วัดสีเมือง เปlนพระ

อารามหลวง ตั9งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ในนครหลวงเวียงจันทน์ 

ถือเปlน 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน 

ศรีหอม ในสมัยโบราณ เกี*ยวข้องกับการทําพิธีสําคัญของกษัตริย์

โบราณ เช่น การราชาภิเษกขึ9นครองราชย์ จะต้องนํานํ9าพุทธมนต์

จาก วัด 5 ศรี ทั9งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เปlนจํานวนมาก แต่มีพระพุทธรูป

อยู่องค์หนึ*งที*ชํารุดไปแล้ว บางส่วนตั9งประดิษฐานอยู่ ซึ*งพระพุทธรูปที*วัดแห่งนี9เปlนที*เชื*อกันว่ามีความศักดิ|สิทธิ|เปlนอย่าง

มาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอพรเรื*องเงินทองและโชคลาภ 

เที*ยง   �รับระทานอาหารเที*ยง (มื9อที* 2)  

พาทุกท่านไปชมสถานที*ทอ่งเที*ยวชื*อดังของเมือง บูลลากูน สระเขียวมรกต ที*เที*ยวยอดฮิตของนักท่องเที*ยวที*ต้องแวะ

เวียนมาสัมผัสความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ ในบริเวณนั9นมี ถํ9าปูคํา (ไม่รวมค่าขึ9นชมถํ9า) ชมหินงอกหินย้อย มี

พระพุทธรูปปางนอน เพราะภายในถํ9ามืดไม่มีไฟฟ;า รวมถึงเข้าไปดูปูคํา มีระยะทางขึ9นถํ9าประมาณ 80 เมตร เปlนทางลาด

ชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการขึ9นถํ9าปูคํา คนลาวเชื*อกันว่าคนที*เข้าไปภายในถํ9าปูคําแล้วเห็นปูคําถือว่าโชคดี หรือมี

บุญ ปูคํา ตัวโตเต็มที*จะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเปlนตัวน้อย กระดองจะเปlนสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง พาทา่นถา่ยภาพ

กับ สะพานสีฟ;า (ไม่รวมค่าขึ9นสะพาน) อีกหนึ*งมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวนสีฟ;า ทอดข้ามแม่นํ9าซอง 

นักท่องเที*ยวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูปสวยๆ บนสะพานแห่งนี9กัน 

 

 

 

 

 

 

จากนั9นพาทุกท่าน ล่องเรือชมแม่นํ9าซอง (ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศที*มีโรงแรม 

ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง แม่นํ9าซองเปlนแม่นํ9าสายเล็กๆ ของประเทศลาวที*ไหลผ่านเมืองวังเวียง ใน

แขวงเวียงจันทน์ มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร หากท่านใดไม่ล่องเรือ สามารถเดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบ และ

บริเวณใกล้กันมีร้านค้าของพื9นเมืองมากมาย ซึ*งเปlนสินค้าราคาถูกเมื*อเทียบกับประเทศไทยให้ได้ช้อปปQ9 งเปlนของ ฝากที*

ระลึกอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น �รับประทานอาหารเย็น (มื9อที* 3)  



จากนั9นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอธัยาศัยที* ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย แนะนํา

ให้ท่านได้ลองชิมโรตีที*เปQดเรียงกันหลายร้าน และช้อปปQ9 งชุดพื9นเมือง กระเป~า มากมาย 

ที*พัก : โรงแรม M&M / ภูอ่างคํา / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื*อโรงแรมที*ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นเดินทาง) 

 

 

 

เช้า         �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื9อที* 4) 

นําท่านเดินทางสู่ สถานรีถไฟความเรว็สูงวงัเวียง เพื*อเดินทางสู่ หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั*วโมง จะช่วย

ประหยัดเวลาในการเดินทางได้เปlนอย่างมาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทาง **กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

เกิดขึ�น ไม่สามารถนําท่านใช้บริการรถไฟความเรว็สูงได้ เนื%องจากตรงกับช่วงเทศกาลวันหยุด หรือเหตุผลด้านอื%นๆ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ0นําท่านเดินทางด้วยรถยนต์  โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั9นพาทุกท่านไปเที*ยวชม นํ9าตกตาดกวางสี นํ9าตกหินปูนที*สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง จุดเด่นของนํ9าตกแห่งนี9คือ

สายนํ9าสีฟ;าเทอคว๊อยซ์ ซึ*งเกิดจากแร่ธาตุที*อยู่บริเวณนํ9าตก ไหลลดหลั*นลงมาทั9งหมด 4 ชั9น ท่ามกลางป�าไม้ร่มรื*น ทําให้ที*นี*

กลายเปlนนํ9าตกที*สวยที*สุดของหลวงพระบางเลยทีเดียว สวยเกินคําบรรยายนํ9าตกสีฟ;าสวย ตัดกับสะพานสีแดง ถือเปlนจุด

ที*ใครๆก็ต่างมาถ่ายรูปกัน และบริเวณนํ9าตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานที*ซึ*งรวบรวมน้องหมีที*ถูกช่วยจากการค้าสัตว์ป�า

และการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนทําร้ายมามากมาย ซึ*งทางศูนย์ก็ดูแลรักษาเปlนอย่างดีและให้

อยู่ในเขตพื9นที*ที*ปลอดภัย สามารถไปชมและถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตามอัธยาศัย ใกล้เคียงกันมี นํ9าตกตาดแก้ว เปlนร้านอาหาร

ข้างล่างนํ9าตกที*สวยงามเช่นกันถือเปlนลําห้วยเดียวกันกับนํ9าตกตาดกวางสี 

เที*ยง �รับระทานอาหารเที*ยง (มื9อที* 5) ร้านตาดแก้ว ร้านอาหาร บรรยากาศดีริมนํ9าตก ตาดแก้ว 

 

วันที*สาม       วังเวียง - นั*งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก – นํ9าตกตาดกวางสี - ศูนย์อนุรักษ์หมี – วัดวิชุลราช –  
                      นํ9าตกตาดแก้ว  - พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - ตลาดมืดหลวงพระบาง                     � อาหาร เช้า,เที*ยง   
                                                                                                                    



จากนั9นพาทุกท่านชมความสวยงามของ วัดวิชุลราช (หรือวัดวิ

ชุน) เปlนวัดเก่าแก่ที*สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างเมื*อ พ.ศ. 

2046 ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช (เจ้าชีวิตวิชุนราช) แห่ง

อาณาจักรล้านช้าง โดยตั9งชื*อวัดตามพระนามของพระองค์ 

เมื*อสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชิญ “พระบาง” จากวัดมโนรมย์มา

ประดิษฐานที*วัดนี9 ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานที* หอพระบาง 

ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวง พระบาง ถือเปlนพระพุท ธรูป

ศักดิ| สิท ธิ|คู่บ้ านคู่ เมืองหลวง พระบาง วัดแห่ง นี9 ยังเปlนที*

ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญหลายองค์ อาทิ พระแซกคํา, 

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อนอัญเชิญ

มาประดิษฐานที*กรุงเทพฯ, พระแก้วขาว จาก จ.เชียงใหม่ ฯลฯ 

จากนั9นนําทุกท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง เปlนพระราชวัง

เก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง ที*นี*มีสถาปVตยกรรมที*

ง ด ง า ม ม า ก  แ ล ะ ตั ว อ า ค า ร ยั ง มี ก า ร ผ ส ม ผ ส า น ข อ ง

สถาปVตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ปVจจุบันที*นี*ได้กลายเปlน

พิพิธภัณฑ์ที* สําคัญ ของ เมือง  น อกจากนี9  ที*นี* ยัง เปlน ที*

ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น ข อง  พ ร ะ บ า ง  พ ร ะ พุ ท ธ รูป อัน เ ก่ า แก่และ

คู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบางอีกด้วย ขึ9นชม พระธาตุพู

สี ตั9งอยู่บนยอดเขาที*มีความสูงราว 150 เมตร ตั9งอยู่ใจกลาง

เมืองหลวงพระบาง สามารถเดินขึ9นบันได 328 ขั9น เพื*อชม

ความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวของหลวงพระบางได้

แบบ 360 องศาจากด้านบน ซึ*งช่วงเวลาที*เหมาะมาชมพระธาตุ 

และวิวสวยที*สุดก็คือช่วงที*พระอาทิตย์ตกดิน ชมวิวพระอาทิตย์

ตกในหลวงพระบาง จะมีจุดถ่ายรูปที*ทุกคนชอบมาถ่ายกันโดย

ด้านหลังจะเปlนเมืองหลวงพระบาง พาท่านชมอีกหนึ*งความ

สวยงามของเมืองหลวงพระบาง จากนั9นอสิระใหท้า่นพักผอ่นที* 

ตลาดมืดหลวงพระบาง ด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมีการตั9ง

ร้านรวงขายของเปlนแถวแนวยาวผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึง

วงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการปQดถนนให้ได้เปQดร้านกันอย่างเต็มที* สําหรับของที*วางขายจะออกเปlน

ของที*ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม ไปจนผ้าไหม มีสินค้าหลากหลายแนว สามารถเปlนของฝากได้เลย 

เย็น � อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนํา ตลาดมืดหลวงพระบาง นั*งทานอาหาร ดื*มเบียร์ลาวราคาประหยัด ฟVง

เพลงเบาๆ บรรยากาศดี และมีอาหารหลากหลายนานาชาติเพื*อให้ท่านสามารถเลือกชิม 

ที*พัก : โรงแรม  Sunway / My Laos  home หรือระดับใกล้เคียง 

  (ชื*อโรงแรมที*ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 

 

 

 

 

เช้า        � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื9อที*6)  

พาทุกทา่นไปทาํกิจกรรมยามเช้า การตักบาตรข้าวเหนียวที*หลวงพระบาง ถือว่าเปlนอีกหนึ*งประเพณีการตักบาตรที*ถูกให้

ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวที*หลวงพระบาง ชื*อก็บอกอยู่แล้วว่า ตักบาตรข้าวเหนียว  ชาวหลวงพระบางจะใส่บาตร

เพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว หลังจากที*พระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัด พระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เปlนสัญญาณบอกให้

ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันอาหารแล้ว ชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวายท่านอีกครั9งนึง (ราคาไม่รวมค่า

ของตักบาตร) อิสระทกุท่านเดินเล่น ตลาดเช้า โดยของที*ขายจะเปlนอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า หรือขนมต่างๆ 

สามารถซื9อเปlนของฝากได้เช่นกัน หากมีเวลาแนะนําท่านเดินเล่นสู่อีกหนึ*งจุดเช็คอิน ร้านกาแฟประชานิยม ร้านตั9งอยู่ริม

วันที*สี*      เมืองหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ร้านกาแฟประชานิยม - วัดเชียงทอง - Joma bekery café –  

                สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง - เวียงจันทน์ – สะพานมิตรภาพไทยลาว - Duty free - หนองคาย ประเทศไทย –  

                กรุงเทพฯ                                                                                                                                                         � อาหาร เช้า,เที*ยง   



แม่นํ9าโขง เปQดบริการตั9งแต่ ตี4 ร้านกาแฟโบราณ เมนูทางร้านมีหลากหลาย เช่น ขนมแป;งจี* ปาท่องโก๋ โจ๊กใส่ไข่พะโล้ กาแฟ

โบราณ ไข่ลวก เฝอ เปlนร้านดังของหลวงพระบาง (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเครื*องดื*ม) 

 

เช็คอนิจดุไฮไลท ์วัดเชียงทอง เปlนวัดที*สําคัญ และมีความงดงามที*สุดแห่งหนึ*งของลาว สร้างขึ9นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิ

ราช วัดนี9ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เปlนดั*งอัญมณีแห่งสถาปVตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และยังคงซึ*งไว้

ซึ*งรูปแบบของศิลปะล้านช้างที*สมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระวิหารซึ*งเปlนที*ตั9งของหอพระม่าน และหอพระพุทธไสยาสน์ 

ผนังด้านนอกทาพื9นเปlนสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลายสวยงาม เปlนเอกลักษณ์เปlนอีกมุมสวยที*ทุกคนจะโพสต์ภาพ

โผล่หน้าออกจากช่องหน้าต่าง เห็นแล้วจําได้ทันทีเลยว่า ที*นี*คือ “หลวงพระบาง”  

จากนั9นนําทุกท่านแวะพักผ่อนที* คาเฟ� Joma Bakery (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื*องดื*ม) ชื*อร้าน Joma มาจากชื*อหุ้นส่วน 4 

คน คือ Jonathan & Jocelyn Blair และ Michael & Areerat Harder โด่งดังขนาดใช้เรียกเปlนชื*อซอยข้างร้านว่าซอยโจ

มา เปlนอาหารสไตล์ตะวันตก เน้นฟาสต์ฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า สลัด ซุป เครื*องดื*มร้อน เย็นต่างๆ ไอศกรีม 

สําหรับเบเกอรี* จะเน้นพวกขนมปVง คุ้กกี9 และ เค้ก 

เที*ยง � บริการอาหารเที*ยง (มื9อที* 7) เฝอ ก๋วยเตี�ยวซึ*งลาวรับมาจากเวียดนาม ทานแบบครบสูตรแบบหลวงพระบาง ชอบเผ็ดก็

กินกับพริกขึ9หนูจิ9มกะปQ แกล้มกับผักสด 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ สถานรีถไฟความเรว็สูงหลวงพระบาง เพื*อเดินทางสู่ เวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั*วโมง จะ

ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้เปlนอย่างมาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทาง **กรณีมีเหตุ

ฉุกเฉินเกิดขึ�น ไม่สามารถนําท่านใช้บริการรถไฟความเรว็สูงได้ เนื%องจากตรงกับช่วงเทศกาลวันหยุด หรือเหตุผลด้านอื%น ๆ 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ0นําท่านเดินทางด้วยรถยนต์  โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**   

พาทุกท่านเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาว ช้อปปQ9 ง Duty free ร้านของฝาก จากนั9นผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื*อ

เดินทางกลับสู่ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย และเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ 

 

****************************************** 
หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี*ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขึ9นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ*น สถานที*ท่องเที*ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ*น ณ เวลานั9น 
ทั9งนี9การเปลี*ยนทางบริษัทจะคํานงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเปlนหลักสําคัญ 

 

 



► เอกสารที*ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสารใบรับรองที*ได้รับวัคซีนป;องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated (ข้อมูล ชื*อ-นามสกุล เลขพาสปอร์ต ภาษาอังกฤษ)หรือ 

International Vaccinated Certificate หรือ Vaccine Passport (เล่มเหลือง) ที*ออกโดยกรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสุข 

(ขอจากแอปหมอพรอ้ม) 
 

►เงื*อนไขเข้าประเทศลาว 

แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 

►เมื*อเดินทางถึงประเทศลาว 
แสดงเอกสารต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที*ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
 

เงื*อนไขการจอง 

มัดจําท่านละ 4,000 บาท และชําระเงนิค่าทวัร์ส่วนที*เหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ 

หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

อัตราบริการนี9รวม 

 •ค่ารถ ค่านํ9ามนั และค่าบริการคนขับรถ  

 •ค่าที*พัก 2คนื ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที*ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

 - กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่ม ีทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี*ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้ว

ห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเปlน เตียงเสริม หรือฟูกที*

นอนเสริมขึ9นอยู่กับแบบที*พักของโรงแรมนั9นๆ ชื*อโรงแรมที*ท่านพักทางบริษัททําการแจง้พร้อมใบนัดหมาย 

 •ค่าอาหารตามที*ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที*ระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

 •ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที*ระบุสําหรับนักท่องเที*ยวไทย 

 •ภาษีมูลค่าเพิ*ม 7% 

 •เจ้าหน้าที*บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 •ค่าประกันอบุัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื*อนไขของบริษัทฯประกนัภัยที*บริษัททํา

ไว้ ทั9งนี9ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที*มีการตกลงไว้กับบริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานที*เกี*ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสั*งซื9อประกันสุขภาพเพิ*มได้จากบริษัทประกันทั*วไป 
 

อัตรานี9ไม่รวม 

 •ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เปlนต้น 

 •ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที*นอกเหนือจากรายการที*ระบ ุ

 •ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

•ค่าอาหารสําหรับท่านที*ทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร ์กรณีต้องการทานแยกจาก

เซตโต๊ะทัวร์จะมคี่าใช้จ่ายเพิ*มเติม 
•คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 600 บาท/ทา่น สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนํ9าใจจากท่าน 

 

เงื*อนไขการจอง 

มัดจําท่านละ 4,000 บาท และชําระเงนิค่าทวัร์ส่วนที*เหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ 

หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เงื*อนไขการยกเลิก 

 •ยกเลิกก่อนการเดินทางตั9งแต่ 30 วันขึ9นไป คนืเงินค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายที*เกิดขึ9นจริง 

 •ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที*ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที*เกิดขึ9นจริง(ถ้าม)ี 

 •ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ|ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ คนืเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที*เกิดขึ9นจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที*เกิดขึ9นจริง เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื*องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเปlนอื*นๆ 
 

 

 

 



หมายเหตุ 

•กรุ๊ปคอนเฟQร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั9นตํ*า 9 ท่านต่อรถตู้ 

 •จํากัดสัมภาระจํานวน 1 ใบ ต่อ ท่าน (ขนาดไม่เกินขนาด 22 นิ9ว และ มีนํ9าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 
 •บริษัทฯ มีสิทธิ|ที*จะเปลี*ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี9 เมื*อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

 •บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที*เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที*ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง คําสั*งของเจ้าหน้าที*รัฐ และอื*นๆ ที*อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่าย

เพิ*มเติมที*เกิดขึ9นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป�วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 •มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ|ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั9งสิ9นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั9น 

 •ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี*ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั9งนี9ขึ9นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่านํ9ามันที*ไม่คงที* 

การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ*มเติมจากราคาที*กําหนดไว ้
 •เมื*อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ*ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละสิทธิ| ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคนืได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั9งสิ9น 

 

 

 


